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GÁBOR MIKLÓS BABITS-LEMEZE. Rozgo
nyi Iván, a lemez szerkesztője, Babits Mihály élet
művének kitűnő ismerője, azzal a szándékkal álli
totta össze a csaknem egyórás műsort, hogya köl- .
tő életművének keresztmetszetét adja. Gábor Mik
lós ebben kitűnő partnere. Átlényegűlten játszik
önnön egyénisége kűlőnböző regiszterein, s a hall
gató egy sajátos Babits-képet kap végeredmény
ként, egy nagy művész értelmezésében gyönyör
ködhet. Nyilván fölösleges bizonygatni, hogy Gá
bor Miklós igazi egyéniség, s azt is, hogy nem az
ösztönös, hanem az intellektuális művészek sorába'
tartozik. Épp intelligenciája révén sikerül néhol
teljesen adekvát módon megszólaltatnia Babits
szándéka szerint a verset, másult pedig a szöveg
nek szokatlan, újszerű, érdekes lebegést kölcsönöz
iróniájával.

A lemez a Szöllőhegy télen eimű verssel kezdő

dik, melynek finomjelképisége bizonyára nem szü
letett volna meg Ady nélkül, amint Ady versszer
kesztésére utal az a mód is, ahogy Babits a tájleí
rásba szövi saját, lírai énjét. Már e vers tolmácso
lása közben megragad Gábor Miklós előadásmód
jának egyik legvonzóbb oldala: sosem kiemelten,
de finoman, rejtve mindig éreztetni tudja a vers
formai elemeit. jelen esetben a rímelést. Dallam és
rím még kiemeltebb szerepet játszik az Esti kérdés
ben, melynek előadása azért különösen izgalmas,
mert a költő megszólaltatásában is hallható leme
zen. A rádió hangarchivumából átjátszott régi fel
vétel megdöbbentően hiteles képet ad előadásmód

járóI, kicsit kántáló hanghordozásáról, melyről

kortársai is megemlékeztek. Gábor Miklós termé
szetesen elszakad ettől az értelmezéstől és előadás

módtóI, de rejtve visszautal rá, amikor a verssorok
végeinél alig észrevehetően megemeli a hangját,
éreztetve, hogy egyetlen mondatbó] épül a költe
mény. Elgondolkodtató és termékeny módon két
különböző érzelmi réteget kÜlönít el a műben: az
egyiket már-már meseszerűenmondja, hogy aztán
az egymásra torlódó miérteknél hangsúlyt váltva
tudatosítsa a mű filozófiai mélységét. Megrendítő

en szép az Ádáz kutyám előadása. Ebben is megfi
gyelhetjük az imént említett kettősséget: a művész

a, gyermeki egyszerűségből vált át a vers lezárásá
nál mélyebb, könyörgő hangra, hiven követve a
mű érzelmi hullámzását, mely ebben ti tiszta kö
nyörgésben jut a csúcsra:

áh. bár ahogy te pihensz lábamnál.
bizalommal tudnék én is Annál
megpihenni. aki velem játszik.

hol apámnak, hol klnzomnak látszik,
égi gazda, bosszú, megbocsátás,
s úgy nem értem, mint te engem, Ádáz!

Természetes dolog, hogy egyetlen lemez időtarta

mában aligha éreztetheti az összeállitó Babits Mi
hály költészetének minden árnyalatát, teljes gaz
dagságát. Az érett költő bemutatása - vélemé
nyünk szerint - így is kitűnően sikerült. A gazda
bekeriti házát írta Babits egyik legmegdöbben
tőbb versének eiméül. Ö maga ez a gazda, aki bi
zalmatlanul, tétován és idegenkedve nézi a "kar
mosabb öcsök" világát, akik modern szelek szár
nyán érkeztek, "vad zaj, tusa, tánc" között. A "léc
katonák" mögé húzódó költő nem küzd, nem har
col velük - ezt remekül közvetíti az előadás -, ha
nem a jövő szívdobbanására figyel. A ritkábban
hallható, kevésbé ismert Dzsungel-idill tolmácsolá
sa Gábor Miklós egyik csúcsteljesítménye. A vers
kedvességének, a benne szemérmesen kifejeződő,

gátlásos szeretet szívhangjainak megszólaltatásá
val, a ritmus játszi döccentéseivel szerez emlékeze
tes perceket. S innen egyenletesen magas színvona
lú, a költői útra is teljesen jellemző a versek össze
állitása. Egymást követik a "nagy" költemények: a
Botozgató, Az elbocsátott vad, az Intelem vezeklés
re, az Ősz és tavasz között, a Balázsolás, a Jónás
imája és a Talán a vízözön. Drámai út bontakozik
ki a hallgató előtt: a jövőt kutató költő egyre in
kább a jelenbe lép, s Jónás próféta képében vállalja
küldetését. Gábor Miklós előadása híven követi
ezt a folyamatot. Egyre izzóbb, egyre patetikusabb
hangon tolmácsolja a költeményeket, s bennük azt
az érlelődést, melynek során a középkori szerzetes
ledobta csuháját és próféta lett, s képzeletében egy
tisztító, majdani békességet hozó vízözön látomá
sával indult a biztos vég felé:

Akkor inkább a vízözön' Talán
egy bárka majd azon is fdg lebegni!
Egy szabad emberpár és jámbor-édes
állatok, komoly elefánt, bolondos
mokus, szép macska és erős teve.

Szép lemez. Ai; a Gábor Miklós szólal meg róla,
'akit oly fájdalmasan hiányolunk a színpadon.

KERESZTURY DEZSÖ VERSEIT MONDJA.
"Sziklák közt evezünk" - mondja egyik versében a
költő. De bárhogy dobálják is a hullámok a lélek
vesztőt, bármily ellenséges is a kor - az üzenet, me
lyet Keresztury Dezső a versekre bíz, segíthet el
igazodnunk az ellentétektől szabdalt világban. Az
a nyolc vers, melyet a költő mond el lemezén - s
milyen jó ötlet, hogy maga mondja, s nem szinész-
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re bízta a Hanglemezgyártó Vállalat megszólalta
tásukat -, egységes, mélyen erkölcsös szemléletmó
dot tükröz. Még azokban a költeményekben is
(Cserebere, Rimjáték), melyekben inkább a forma
játszi és virtuóz kezelése ragad meg, etikus elem az
uralkodó. Mert e lira alapvető jellegzetességét
A küszöb előtt néhány szava jellemzi leginkább:
"csak az igaz dolgok jók és szépek".

Keresztury Dezső, noha kitűnő ismerője a ma
gyar líra múltjának, s maga is merit elsősorban az
úgynevezett nemzeti klasszicizmus eszmevilágából,
nem a versek bravúros megformálásával hat, ha
nem azzal a felelős gcindolkodói tartással, mely
legkisebb költeményét is áthatja. Szívében - ahogy
a Hegyen CÍmÍí versben hallhatjuk - "elfér az egész
világ", szenvedéseivel, küzdelmeivel, múltjával és
jelenével együtt. S mert szüntelenül "Isten kezé
ben" érzi magát, így is akar üzenni a versek szavá
val: hitelesen, megszenvedétten.

Meglehet, búcsúzik a nyártól, mert "épp hogy
. sejti a tűnő ifjúságot" , de fölötte még fent világít az
eszme napja, és vagyon, hatalom nélkül is fontos
küldetést teljesít, amikor az emberi világ igazi érté
keinek megbecsülésére tanít egyszerűségével.

*
Gerlei József: Krakkói kávéház

Abban a kis elbeszélésben, melyet Előszó helyett
kö~öl kiitete" élén Gerlei József, beszámol íróvá üt
tetésének mámoros pillanatairól, s elmondja azt is,
hogy maga is annak a generációnak tagja, amely
Sik Sándort vallja közvetlen elődjének és mesteré
nek. Irodalmi világa és ábrázolásmódja azonban in
kább Mauriac fojtott, tragikus, az élet epizódjait be
mutató módszerére emlékezteti az olvasót. Gerlei
József - kinek elbeszéléseit a Vigilia olvasói jól is
merik - sosem az élet napfényes, derűs oldalait tart
ja figyelmére és írói érdeklődésére méltoknak, Külö
nös vonzalommal, eredendő rokonszenvvel fordul a
kisemberek felé, akik ma is egy hajdani álom derűs

ízeit őrzik. holott álmaik ideje lejárt, és keserű, ki
ábrándító valóság veszi őket körül. Elbeszéléseinek
a legritkább esetben van tetőpontja. Megüt egy han
got, és tartja mindvégig, biztonsággal, olykor kö
nyörtelen önfegyelemmel. Már-már naturalistának
is nevezhetnénk, de lehetetlen nem észrevenni azt az
igyekezetét. mellyel ezekben az esendő hősökben is
megmutatja a jobbra és szebbre törekvést, azt az
óhajt, hogya szorito életérzésekből kiemelkedve,
legalább tűnő pillanatokra megragadhassák álmaik
és vágyaik tárgyát.

Nagy gondot fordít hőseinek beszédmójára, kör
nyezetük leírására. Szinte minden old~láról jellemzi

• Magvető Könyvkiadó, 1981
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figuráit, ezért is érezzük oly hitelesnek és megéltnek
azt a belvtlágot, mely a legszűrkébb hétköznapok
ban az egyszerűségükben is megragadó alakokban
elénk (árul. Gerlei József nem. az iró fölényével kö
zelit hozzájuk; hanem megértő, együttérző szeretet
tel, anélkül, hogy részvéte elhomályosítaná látás
módjának és ábrázolásának könyörtelen élességét.

Abban a környezetben, abban tr világban mozog a
legotthonosabban. melyet Mándy Iván elbeszélései
révén ismerhetiink. Gerleiból azonban hiányzik a le
begés könnyedsége, láthatóan nem tud és nem is
akar elszakadni anyagátál, az elesett, kiszolgálta
tolt embertől. A kötet harminc elbeszélése voltaképp
egyetlen téma variációit adja. S csak sajnálhatjuk,
hogy Gerlei József nem jelentkezik gyakrabban el
beszéléseivel, hiszen az irás folytonos gyakorlata bi
zonyára megajándékozná azzal a ,könnyedséggel,
melyet a felgyülemlett s felhalmozott tény- és ta
pasztalatanyaggal valá küzdelme során nem mindig
sikerül kialakítania.

A· Krakkói kávéház azonban igy is érdekes, sziv
szorító dokumentuma és híradása egy ma is létező

életformának, mely talán azért oly hiteles kötetének
lapjain, mert nem enged az álmok és a valóságra ré
tegzett szépség csábitásának, inkább a kisszerűség

ben és a szenvedésben akarja kibontani. azokat a
reális helyzeteket. sorsokat, melyek olvasójában is
mély részvétet és megértést keltenek. Az ő kávéhá
zában nem csillárok ontják fényüket , hanem piszkos
lámpák .. az általa látolt emberek nem bársonysző

nyegeken lépdelnek, hanem a mosogatolé tócsáit ke
rűlgetik, s nem az étlapot szemlélik elmélyedve, ha
nem kis ételhordójukba méretik az aznapi szerény
menűt, Ki tagadhatná, hogy ők vannak többen? S ki
vitatná, hogy bemutatásukkal nemcsak egy életfor
ma hiradását adja kezünkbe Gerlei József, hanem
bennünket is önelemzésre késztet?

Érdekes, olykor megrenditő, elgondolkodtató kö
tet.Reméljűk, nem az írói pálya összefoglalását, ha
nem annak csak egyik á//omását jelképezi.

(R. L.J


